
 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI ŞTEFAN VODĂ 

DISPOZIŢIE nr. 136-a 

din 10 noiembrie 2020 

 

Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare  

a Consiliului raional Ştefan Vodă 

 

În temeiul art.45 alin. (2), (3) și art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:  

1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 20 

noiembrie 2018, începând cu ora 10
00

, în sala de şedinţe a Şcolii de arte „Maria Bieşu” din or. 

Ștefan Vodă, cu următoarea ordine de zi: 

1) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 08.05.2020 “Cu privire la 

corelarea bugetului raional pentru anul 2020”. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

2) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru 

anul 2020. 

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe. 

3) Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi unele bunuri din proprietatea 

publică a statului. 

Raportor: Raisa Burduja, șef al direcției generale educație. 

4) Cu privire la reorganizarea Instituției medico-sanitare publice “Centrul de sănătate Antonești”. 

Raportor: VladimirBaligari, vicepreședinte al raionului. 

5) Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de 

sex masculin cu anul naşterii 2005. 

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă. 

6) Cu privire la lichidarea Instituției Publice “Prier”. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

7) Cu privire la retragerea calității de membru al raionului Ștefan Vodă din cadrul Asociației 

Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru”. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

8) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 4/12 din 17.09.2020 „Cu privire la 

expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport”. 

         Raportor: Sergiu Moloman, şef, direcţia economie și atragerea investițiilor. 

9) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/15 din 08.08.2013 „Cu privire la 

reorganizarea Centrului comunitar de asistență socială din s. Olănești”. 

         Raportor:Aurica Cebotari, şef, direcţia generală asistență socială și protecția familiei. 

10) Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a Consiliului raional 

Ștefan Vodă în proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale din cadrul raionului. 

         Raportor: Olga Palancean, șef, serviciul relații funciare și cadastru. 

11) Cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

         Raportori: Aurica Cebotari, şef, direcţia generală asistență socială și protecția familiei; 

                           Vitalie Dănuță, șef-interimar, direcția agricultură și alimentație. 

12) Cu privire la acordarea garanției financiare. 

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului. 

2. Prezenta dispoziţie se comunică: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat; 

Consilierilor raionali 

Prin publicare pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă. 

 

   Preşedinte al raionului                              Vasile Maxim 


